INFORMATIEBRIEF NR. 1 ( 21 augustus 2020)

Een nieuw schooljaar begint weer!
Een zonnige zomervakantie zit er weer bijna op. We hopen dat iedereen
genoten heeft en uitgerust weer aan een nieuw schooljaar kan beginnen.
Op school hebben we alle lokalen weer netjes ingericht en zijn alle
voorbereidingen getroffen.
We hopen dan ook alle leerlingen aanstaande maandag weer op school te
mogen begroeten!

Corona-maatregelen na de zomervakantie
Aangezien na de zomervakantie nog steeds maatregelen zullen gelden om het Coronavirus
zoveel mogelijk tegen te gaan, zullen we op de volgende manier hiermee omgaan:








UITGANGSPUNT BLIJFT, dat leerlingen die ziek en verkouden zijn, thuis moeten
blijven! Dit blijft belangrijk!
We handhaven de manier waarop de leerlingen nu naar binnen komen: de leerlingen
van de groepen 1-2 worden door de leerkrachten buiten opgehaald en de andere
leerlingen komen via de verschillende deuren naar binnen (groepen 6 en 7 bij de
nooddeur van de toiletten).
We handhaven de plekken waar de ouders hun kinderen opvangen (buiten het hek).
We handhaven het extra wassen van de handen bij binnenkomst en het fruit eten.
We ventileren zoveel als mogelijk.
We gaan weer over naar het NORMALE rooster. Hiermee komt het continurooster te
vervallen.

We hebben van verschillende ouders de opmerking gehad, dat het werken met een
continurooster goed is bevallen. Dit is voor ons de aanleiding om komend schooljaar met het
gehele team en de Medezeggenschapsraad de discussie opnieuw te voeren over het wel of
niet gaan werken met een continurooster. In die discussie nemen we uiteraard de
ervaringen mee die we dit schooljaar hebben opgedaan.

Informatieavonden zijn niet gepland, informatie op papier
Op de kalender mist u waarschijnlijk de informatieavonden. Deze hebben we in het kader
van de Corona-maatregelen niet gepland, behalve die van groep 3 en 8. Aangezien de
leerkrachten van deze groepen specifieke informatie met de ouders willen delen, zullen deze
informatieavonden wel doorgaan.
Om u toch op de hoogte te brengen van de manier van werken in de groep van uw kind,
wordt aan het einde van de tweede week een informatieboekje mee naar huis gegeven
(normaal kreeg u dit op de informatieavond mee).

